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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θέμα: «Πρόζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος για ηην πλήρφζη κενών/κενούμενφν θέζεφν
Υποδιεσθσνηών Δημοηικών τολείφν Διεύθσνζης Πρφηοβάθμιας Εκπαίδεσζης Μεζζηνίας»
Η Γηεπζχληξηα ηεο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Μεζζελίαο, έρνληαο ππφςε:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 1566/85 «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθ. 1 ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4547/2018, φπνπ ζέηνληαη νη πξνυπνζέζεηο
ζρεηηθά κε ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ καζεηψλ γηα ηνλ νξηζκφ Υπνδηεπζπληψλ,
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3848/2010 (ΦΔΚ 71/Α\2010) «Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζηέξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο»,
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηεο κε αξηζκφ Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (ΦΔΚ 1340/Β/2002)
Απφθαζεο ηνπ ΥΠ.E.Π.Θ. «Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ
Πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, ησλ Γ/ληψλ θαη
Υπνδ/ληψλ ησλ Σρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΣΔΚ θαη Σπιιφγσλ Γηδαζθφλησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη,
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 θαη 35 ηνπ Ν.4547/2018 (Φ.Δ.Κ.
102/Α/2018) «Αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ ππνζηήξημεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ηε κε αξηζκφ Φ.361.22/39/159796/Δ3/26-09-2018 (ΦΔΚ 4412/Β/2018) απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ «Καζνξηζκφο ησλ πξνζεζκηψλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο
αηηήζεσλ θαζψο θαη θάζε άιινπ ζέκαηνο ζρεηηθνχ κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ
ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ, θαζψο θαη ησλ ππεπζχλσλ ηνκέσλ
Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ»,
ηελ αλάγθε πιήξσζεο ησλ θελψλ ζέζεσλ Υπνδηεπζπληψλ ζηηο παξαθάησ Σρνιηθέο Μνλάδεο ηεο
Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Μεζζελίαο πνπ είλαη θελέο χζηεξα απφ ηελ ζπληαμηνδφηεζε,
απαιιαγή απφ ηα θαζήθνληα, ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο σο Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ιφγσ
θνίηεζεο, ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021, εθαηφλ είθνζη (120) θαη πιένλ καζεηψλ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα myschool.

προκηρύζζοσμε

ηελ πιήξσζε - κε επηινγή - ησλ θελψλ/θελνχκελσλ ζέζεσλ Υπνδηεπζπληψλ ζηηο παξαθάησ Σρνιηθέο
Μνλάδεο ηεο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Μεζζελίαο, κε ζεηεία πνπ μεθηλά κε ηελ ηνπνζέηεζε
ηνπο θαη ιήγεη κε ηελ επηινγή, ηνπνζέηεζε θαη αλάιεςε ππεξεζίαο λέσλ ζηειερψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
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ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν.4692/2020 θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.
4547/2018, φπσο θαίλεηαη ζηνλ θάησζη πίλαθα:

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

τολική Μονάδα

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ
1ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ
7ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ
8ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ
11ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ
21ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ
3ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΕΗΝΗ
2ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΤΛΟΤ
2ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Υποδιεσθσνηές

Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α

καλούμε
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη
θιάδσλ κε βαζκφ Α, νθηαεηή (8) ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθή ππεξεζία θαη πηζηνπνηεκέλε γλψζε Τερλνινγηψλ
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Τ.Π.Δ.) Α Δπηπέδνπ, πνπ ππεξεηνχλ, θαηά ην ρξφλν επηινγήο, ζε νξγαληθή
ζέζε ζηε κνλάδα ζηελ νπνία αθνξά ε επηινγή θαη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα
ππνβάινπλ αίηηζη σπουηθιόηηηας, απφ ηελ Παραζκεσή 02/10/2020 κέρξη θαη ηε Δεσηέρα 12/10/2020 θαη
ψξα 14:00, ζηα Γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Μεζζελίαο.
Οη ελδηαθεξφκελνη ελδηαθεξφκελνη-εο νθείινπλ, αθνχ πξσηνθνιιεζεί ε αίηεζή ηνπο λα θαηαζέζνπλ
αληίγξαθν απηήο καδί κε ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππνβάιινπλ ππνςεθηφηεηα.
Αλ νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί ησλ Σρνιηθψλ Μνλάδσλ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο νθηαεηνχο
δηδαθηηθήο ππεξεζίαο ή ηεο πηζηνπνηεκέλεο γλψζεο Τ.Π.Δ. Α επηπέδνπ, ππνςήθηνη κπνξεί λα είλαη θαη
εθπαηδεπηηθνί κε κηθξφηεξν ρξφλν ππεξεζίαο ή ρσξίο πηζηνπνηεκέλε γλψζε Τ.Π.Δ. αληίζηνηρα.
Προϋποθέζεις επιλογής
1.
2.

3.

4.
5.

Οη ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο ησλ ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα
ηηο ζέζεηο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ φπνπ θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε.
Σε θάζε πεξίπησζε ν επηιεγείο Υπνδηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη ην
ππνρξεσηηθφ σξάξην ηεο ζέζεο ηνπ Υπνδηεπζπληή ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ έρεη επηιεγεί θαη λα κελ
θξηζεί ππεξάξηζκνο θαηά ην ρξφλν ηεο επηινγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Π.Γ.50/1996 (Α΄ 45)
Γελ επηηξέπεηαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα ζέζε ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο
εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη απνρσξνχλ ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο εληφο ελφο
(1) έηνπο απφ ηελ κεξνκήληα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ.
Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ.
Τα θσιχκαηα επηινγήο δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηφζν θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο φζν θαη θαηά ην ρξφλν ηνπνζέηεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν.

Υποβληηέα δικαιολογηηικά
Οη αηηήζεηο ζπλνδεχνληαη απφ θάθειν ππνςεθηφηεηαο ζηνλ νπνίν εκπεξηέρνληαη φια ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη:
1. πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ (εθδίδεηαη απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία κε ηελ
αίηεζε ππνςεθηφηεηαο),
2. βηνγξαθηθφ ζεκείσκα,

2

ΑΔΑ: ΨΙΤΡ46ΜΤΛΗ-ΕΕ7
3.
4.

5.

πηζηνπνηεηηθά επηκφξθσζεο ζηηο Τερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Τ.Π.Δ.) ή απνδεηθηηθά
γλψζεο ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (Η/Υ).
θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε
ηεο θξίζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ πεξί ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο γεληθήο ζπγθξφηεζεο ηνπ, θαζψο θαη πεξί
ηεο ζπλδξνκήο ησλ ινηπψλ θξηηεξίσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 4547/2018.
σπεύθσνη δήλφζη ηνπ Ν. 1599/1986, κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη:
 φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα κε ηελ πνηλή ηεο
πξνζσξηλήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 109 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν.3528/2017 ΦΔΚ 26/Α/2007).
 ε γλεζηφηεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη
 φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληα ηνπ σο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο γηα
ζνβαξφ ιφγν αλαγφκελν ζε πιεκκειή άζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ.

Ξελφγισζζεο βεβαηψζεηο ε έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζηεί απφ ηελ
αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή άιιν αξκφδην θαηά λφκν φξγαλν.
Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ γίλνληαη δεθηά ζπκπιεξσκαηηθά
δηθαηνινγεηηθά.
Επιλογή
Οη ππνδηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη νη ππνδηεπζπληέο θαη νη ππεχζπλνη ησλ ηνκέσλ
Δ.Κ. επηιέγνληαη απφ ην αξκφδην, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4547/2018,
ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ε νπνία δηαηππψλεηαη ζε
ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία δελ ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε πνπ θσιχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 2690/1999, Α'45), θαζψο θαη νη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί.
Η πξφηαζε, καδί κε ην πξαθηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ, δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ δηεπζπληή
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ηνπ Δ.Κ. ζην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν, χζηεξα απφ έιεγρν ηεο
ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηεο πξφηαζεο, πξνηείλεη
ζηνλ νηθείν Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ππνδηεπζπληψλ ή ππεπζχλσλ ηνκέσλ Δ.Κ. Αλ ζε
ζρνιηθή κνλάδα πξνβιέπεηαη θαη δεχηεξνο ππνδηεπζπληήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 30
ηνπ λ. 4547/2018, ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ πξνηείλεη θαη ηε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ δχν ππνδηεπζπληψλ
(ππνδηεπζπληήο Α' θαη Β').
Αλ ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ δελ δηαηππψζεη πξφηαζε γηα ηελ επηινγή ησλ ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ, θαζψο θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ Δ.Κ. ή γηα ηε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ
ππνδηεπζπληψλ, απνθαζίδεη ζρεηηθά ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην. Σηελ πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνη γηα
ηε ζέζε ππνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη, ν ζχιινγνο
δηδαζθφλησλ θαη ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ιακβάλνπλ ππφςε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4547/2018 θαη εηδηθφηεξα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα επηδεηθλχεη πλεχκα
ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο, ζπλέπεηα θαη λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο

Η Διευθφντρια Εκπαίδευςησ
Δ.Π.Ε. Μεςςηνίασ

Θεοφανεία Α. Σιοφτη
σνημμένα:
Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο
Υπεχζπλε δήισζε
Κοινοποίηζη:
1. Γεκ. Σρνιεία Γηεχζπλζεο Π.Δ. Μεζζελίαο
2. Δθπαηδεπηηθνχο πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ζηηο αλσηέξσ Σρνιηθέο Μνλάδεο
(κε επζχλε ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ ηνπο)
3. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Π. & Γ. Δθπαίδεπζεο Πεινπνλλήζνπ
4. Αλψηαην Σπκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α.Σ.Δ.Π.)
5. Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο

3

